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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA:

PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN
PLAČILIH ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE OBČINSKEGA
FUNKCIONARJA
IN
ČLANOV
DELOVNIH
TELES
OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH
ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

20. člen Statuta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška
dolina, št. 62 – UPB1)
68. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Loška (Uradno
glasilo Občine Loška dolina, št. 64)
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo in 76/08)

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

POROČEVALEC:

Marko Gorše

PREDLOG SKLEPA

Občinski svet občine Loška dolina sprejme Pravilnik o
spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov.
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Obrazložitev:
Z navedenim pravilnikom se določa višina in način določanja plače oziroma plačila za
opravljanje funkcije v Občini Loška dolina, sejnine in drugi prejemki, ki pripadajo poklicnim in
nepoklicnim funkcionarjem v občini in povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem
funkcije.
Predlagana je sprememba v 4. členu zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. Odlok o plačah
funkcionarjev je namreč, prenehal veljati z dnem uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju.
V 5. členu se predlaga določanje najvišjega zneska, ki ga lahko prejemata podžupana, v
primeru, da funkcijo opravljata nepoklicno in sicer največ 25% plače, ki bi jo dobila, če bi
funkcijo opravljala nepoklicno.
V 8. in 9. členu se predlaga znižanje sejnine za člane občinskega sveta z 8% županove plače
na 6,5%, enako naj bi dobil tudi predsednik nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega
sveta.

Pripravila:
Daliborka R. Jenc

Predsednik komisije
Marko Gorše l.r.
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